
Minigranty – jaro 2018 

Žadatelé v podzimním kole osobně představili projekty na jednání správní rady dne 9.4. v 15 hodin.   

Minigrant č. 1/2018 – Dodatečné financování na soutěž H2AC 

Předkladatelé: Jakub Jelínek, Jan Kočka 
 
Požadovaná částka:  1.440,- Kč 
 
Skupina studentů se zúčastnila projektu, na jehož konci představí 12 týmů autíčko na 
vodíkový pohon (měřítko 1:10). Organizátoři poskytli účastníkům jakousi startovací sadu, 
studenti žádají minigrant na financování úprav, výrobu vlastní karoserie a různé modifikace. 
Správní rada hodnotí snahu studentů nejen o originální, ale také finančně úsporné řešení (je 
běžné, že účastníci soutěže nakupují prefabrikované komponenty v hodnotě několika tisíc 
korun). 
 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 1440,- Kč. 
  
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také medializace akce na webových 
stránkách školy a zachování modelu v majetku školy pro použití například v hodinách fyziky 
nebo při dalších projektech. 
 
 
Minigrant č. 2/2018  - Plejády III.  
Předkladatelé: Thea Šebková, Bohdan Kopčák, Jáchym Udatný, Václav Suchan 
 
Požadovaná částka:  7.000,- Kč 
 
V září proběhne již  3.ročník přednáškového dne zajímavých osobností, který si už získal 

popularitu a těší se velkému zájmu studentů. SR rozhodla vyhovět žádosti a poskytnout 

požadovanou částku v plné výši, NF nabízí pomoc při výběrů a kontaktování přednášejících a 

očekává zpracování dokumentace akce pro další prezentaci v rámci školy i mimo ni. Finanční 

podpora bude použita na nákup drobných dárků a občerstvení pro přednášející, výrobu 

propagačních materiálů a realizaci doprovodného programu. 

Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 7.000,- Kč. 
 
SR oceňuje snahu studentů o udržení úrovně kvality a zapojení studentů nižších ročníků, kteří 
jsou zárukou pokračování výrazného a přínosného projektu. 
 
 
Minigrant č. 3/2018 – English Drama Club 
Předkladatel: Shara Sparrgrove, Thea Šebková 

 

Požadovaná částka:  5.400,- Kč  

 
Studenti připravují v angličtině adaptaci na motivy slavného filmu Dvanáct rozhněvaných 
mužů (USA, 1957). Požadovaná částka bude použita na úhradu kostýmů, kulis, masek, 



plakátů a dalších propagačních materiálů a na občerstvení účinkujících i diváků o přestávce. 
Kulisy a kostýmy zůstávají ve fundusu divadla pro další potřebu. 

 

 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 5.400,- Kč. 
SR dlouhodobě podporuje English Drama Club, jehož činnost rozvíjí schopnosti studentů 
komunikovat v angličtině, podílet se na přípravě divadelních představení a na jejich produkci.  
 
 
Minigrant č. 4/2018 – Akademie – dodatečné financování 
Předkladatelé: Kateřina Adámková, Jakub Watzek 

 

Požadovaná částka:  3.850,- Kč  

 
Další ročník Akademie proběhl 21.3. v divadle Broadway, minigrant bude použit na 
dodatečné financování natáčení medailonků (kostýmy pro moderátora a rekvizita, cesta do 
Brna a zpět), materiály budou použity nejen během Akademie, ale i na webových stránkách 
školy a na dalších akcí jako propagace Akademie. 
 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 3.850,- Kč. 
Akademie je tradiční a oblíbenou aktivitou studentů, která umožňuje i rodičů a přátelům 
shlédnout výsledky jejich práce a zhodnotit jejich fantazii a um. SR s radostí podpoří tyto 
snahy. 
 
 
Minigrant č. 5/2018 – Zkrášlování učebny č. 300 
Předkladatel: Renata Langrová 

 

SR odmítla žádost o minigrant z důvodu formálních nedostatků a celkové nepřipravenosti. 
 


